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6. Seluruh civitas akademik FIK Unimed yang telah membantu penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

7. Teristimewa kepada keluarga saya, Ayahanda dan Ibunda serta saudara 

penulis yang telah memberikan dukungan moral maupun moril dan 
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 Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita 

semua untuk pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan prestasi 

olahraga pada khususnya. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada 

penulis menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah SWT. 

Amin.. ya.. Rabbal’ Alamin. 

 

  

 

  

 

 Medan,      Januari  2014 

 Penulis 

 

 Irsan Surya Munthe   

 NIM. 609421015 


